טן מעניקה מענקים לארגונים נבחרים אשר נותנים מענה
לצרכים החינוכיים והאישיים של ילדים יהודים עם לקויות
פיזיות ושכליות .תרומתם לאגודה למלחמה בסרטן הוקדשה
לטובת פרוייקט "חכם בשמש" של האגודה ,שמטרתו
להעלות מודעות לנזקי השמש ולחשיבות ההגנה מהשמש
בקרב ילדים .חומרי ההסברה ,המותאמים לילדים ומופקים
בדרך יצירתית ,מופצים בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ
(מידע נוסף על הפרויקט בפרק "הסברה והדרכה").
הזמרת שרון חזיז בהופעתה

גב' פטרה קפהסידר וד"ר ה.ס .ארנסט גרהרט

שרון חזיז ,הזמרת הישראלית שהחלימה מסרטן השד,
כיבדה את חברי אגודת הידידים בפרנקפורט בנוכחותה
ותרמה רבות להצלחת האירוע .בהופעתה הנלהבת ,שרון
שבתה את לב הקהל ,ששר יחד איתה ורקד לשיריה.
ד"ר בוס מהמרכז לחקר הסרטן ע"ש היידלברג ,העביר
הרצאה מעניינת ביותר אודות מחקר חדש בתאי גזע
ותוצאותיו המעניינות .מלון אינטר קונטיננטל פרנקפורט פתח
את דלתותיו לטובת האירוע ועל ארוחת הערב פיקד השף
הנודע ,מר ברמקמפ .התקבלו בתרומה למכירה באירוע,
תכשיטים ,ציורים ופריטים שונים שתרמו להצלחת האירוע.
הפתעה נוספת של הערב הייתה השתתפותם של
קפטיין ה"טור דר הופנונג" ,פרופ' ד"ר פריץ למפרט
ורעייתו פליסיטס ,מר קלאוס פיטר טאלר ורעייתו יוטה,
ומשתתף לשעבר של ה"טור דר הופנונג" ,ד"ר ויני הובר.
פטרון אגודת הידידים בפרנקפורט ,ד"ר ארנסט גרהרדט,
אשר חגג השנה את יום הולדתו ה ,90-הודה לכל המשתתפים
וביקש מהם להמשיך לתרום לפרוייקט "השלמת חומר
נלמד" של האגודה למלחמה בסרטן .הפרויקט מאפשר
לילדים חולי סרטן להסתייע בחונכים בהשלמת החומר
הנלמד בבית הספר ,בזמן העדרם עקב הטיפולים במחלתם.

הולנד

אגודת הידידים בהולנד ,בראשותו של מר בוב דרייק הנמרץ,
ממשיכה לסייע במימון חקר הסרטן ואף קיבלה השנה
על עצמה לממן מחקר מצטיין במיוחד ,של ד"ר בועז
תירוש מהאוני' העברית (מידע נוסף בפרק "מחקר").
הודות לתמיכתו הנאמנה של מר בוב דרייק ,תרומה נכבדה
הוענקה לאגודה למלחמה בסרטן על ידי קרן סוניה וואן
טן ,שמטרתה לסייע לצעירים עם צרכים מיוחדים אשר
זקוקים להדרכה מיוחדת למימוש הפוטנציאל המלא שלהם
ולהרחבת אופקיהם מעבר לגבולות נכותם .קרן סוניה וואן
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בריטניה

אגודת הידידים בלונדון ,בראשותה של גב' ורד אהרון
המסורה ,פועלת בנמרצות לקידום המאבק בסרטן
בישראל ,וממשיכה בתמיכתה הנאמנה ורבת השנים
באגודה למלחמה בסרטן.
הודות לתיווכו של מר דיוויד ראובן ,הסכים מר מרטין
פייזנר להחליף את מר ג'ונתן מוריס כגזבר אגודת הידידים
בלונדון .האגודה למלחמה בסרטן מודה למר ג'ונתן מוריס
על עבודתו הנאמנה במשך השנים האחרונות ,ומאחלת
למר פייזנר הצלחה רבה בתפקידו החדש באגודת הידידים.
בספטמבר  ,2012אגודת הידידים בלונדון השיקה ספר
בישול שכתבה קבוצת נשים ,ובו מתכונים אהובים ובריאים.
האגודה בלונדון קיימה גם ארוחת צהריים וטעימות
מהמתכונים המופיעים בספר הבישול ,ובאירוע התארחה
המרצה קייטי קלדסי מבית הספר לבישול "לה קוזינה
קלדסי" (.)La Cucina Caldesi

קנדה

מר איתן רכליס ומר בן ציון קטן ,יזמים צעירים ונמרצים,
הצטרפו לאגודת הידידים הקנדית ופועלים לחידוש המבנה
ופעילות האגודה .האגודה למלחמה בסרטן מאחלת להם
הצלחה רבה בתפקיד החדש והמבורך שנטלו על עצמם.
מר דורון עופר ,יו"ר אגודת הידידים הקנדית לשעבר,
משמש כעת כגזבר ,והאגודה למלחמה בסרטן מודה לו
על פעילותו המסורה לאורך השנים כיו"ר.

שוויץ

אגודת הידידים בשוויץ ,בראשותו של ד"ר רונלד פריד
המסור ,ממשיכה את מאמציה הבלתי נלאים בתמיכתם
בחקר הסרטן בישראל .מחלת הסרטן חוצה גבולות
טריטוריאליים ,וכל פריצת דרך מחקרית מיושמת הן
בישראל והן בעולם כולו .להישגים המדעיים בחקר הסרטן
הנערך בישראל השלכות כלל-עולמיות בקידום המאבק
במחלת הסרטן.

הקש בדלת -
בסימן סיכום שנת היובל למבצע
עשרות אלפי תלמידים ומתנדבים נרתמו למען למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים במבצע
"הקש בדלת" של האגודה למלחמה בסרטן שהתקיים ב 31-באוקטובר  ,2011ברחבי הארץ
מבצע "הקש בדלת" ,מהווה מקור תרומה חשוב של
האגודה ,שפעולותיה מתאפשרות הודות לתרומות הציבור
וללא מימון מתקציב ממשלתי כלשהו .על-פי נתוני רישום
הסרטן הלאומי במשרד הבריאות ,חיים כיום בישראל
למעלה מ 200-אלף חולי סרטן ומחלימים מהם כ1,400-
ילדים .מדי שנה מצטרפים למעגל חולי הסרטן למעלה
מ 28-אלף חולים חדשים ,מהם כ 400-ילדים .במבצע
"הקש בדלת" משתתפים עשרות אלפי ילדים ,תלמידי בתי
הספר ,חניכי תנועות הנוער ומתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן; וביניהם עולים חדשים ,מתנדבים מהמגזר הערבי
והבדואי וכן מחלימים מסרטן .האגודה למלחמה בסרטן
פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם מערכת החינוך ופרושה
בלמעלה מ 70-סניפים של מתנדבים בכל רחבי הארץ.

מסיבת העיתונאים לפתיחת המבצע
במסגרת מסיבת העיתונאים שנערכה לקראת פתיחת
המבצע ,הוצגו נתונים חדשים בנוגע למגמות בהיארעות
ובתמותה מסרטן בישראל; נתונים חדשים מתוך הסיכום
לשנת  2011של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של
סרטן השד בישראל; ההישגים שנרשמו במאבק במחלות
הסרטן ב 40-השנים האחרונות; נתונים על מחלות לא
מדבקות ( NCD's -סרטן ,מחלות לב ,מחלות כרוניות של
דרכי הנשימה וסכרת); ממצאי דו"ח הנוגע להשפעתה
החשובה של הפעילות הגופנית על חולי סרטן ומחלימים

ועוד .מסיבת העיתונאים נערכה בהנחיית מנכ"ל האגודה,
מירי זיו ,ובהשתתפות הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י
ויו"ר מבצע "הקש בדלת" לשנת  ,2012-2011ד"ר ליטל
קינן-בוקר ,סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות של
משרד הבריאות ופרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה.

נתונים חדשים בנוגע למגמות בהיארעות
סרטן ובתמותה מסרטן בישראל דווחו במסיבת
העיתונאים על ידי ד"ר ליטל קינן-בוקר
על פי דיווחה ,בשנת  2008מחלות סרטן הערמונית,
הריאה ,המעי הגס ,כיס השתן ולימפומה שאינה הודג'קין
היוו למעלה מ 50%-מכלל מקרי הסרטן החדשים בגברים
בישראל ומחלות סרטן השד ,המעי הגס ,הריאה בלוטת
המגן וסרטן גוף הרחם היוו למעלה מ 50%-מכלל מקרי
הסרטן החדשים בנשים בישראל .בנשים ובגברים בישראל
נצפית מגמת ירידה בתמותה מסרטן בשנים .2008-1999
ירידה בהיארעות יכולה להיזקף לזכות שינוי באורחות
החיים ,ואולי גם לזכות גילוי נגעים טרום-סרטניים וטיפול
בהם .עלייה בהיארעות יכולה להיזקף לחובת אבחון-יתר
(אבחון מחלות סרטן שלא היו מגיעות לידי ביטוי קליני
במהלך חייו של אדם) וגם לחובת רכישת גורמי סיכון
למחלות ,ביניהם כאלה הנקשרים לאורחות חיים .העלייה
בהיארעות הנצפית בחברה הערבית בישראל נובעת,
ככל הנראה ,מ"השינוי האפידמיולוגי" בו שרויה קבוצת
אוכלוסייה זו .תקופה בה השינויים החברתיים והתרבותיים
מובילים לאימוץ אורח חיים מערבי ויושבני ()sedentary
יותר ותורמים ,בעקיפין ,גם לעלייה בתחלואה כרונית
למיניה ,כולל סרטן .חלק מהירידה בתמותה מסרטן,
אשר בלטה לאורך העשור  ,2008-1999ניתן בודאי
לזקוף לזכות ההשתתפות בתכניות סריקה (סרטן השד
והמעי הגס) ,אשר מאפשרות גילוי מוקדם של המחלה
ומפחיתות את התמותה ממנה .גם כאן יש משקל גם
לשימוש בטכנולוגיות טיפול מתקדמות.
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מגמות בהיארעות ובתמותה  -אתרים נבחרים 2008-1999 ,נשים יהודיות
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הוברט לאוואן ,המכהן כנשיא קרן רש"י
מאז הקמתה בשנת  ,1984בן למשפחה
בעלת מסורת ארוכה של פעילות קהילתית
ופילנתרופית ,קיבל על עצמו את תפקיד יו"ר
מבצע "הקש בדלת" לשנת 2012-2011
לדברי לאוואן במסיבת העיתונאים ,סגן יו"ר האגודה
למלחמה בסרטן ,ליאון רקנאטי ,פנה אליו וביקש ממנו
לעמוד בראש מבצע "הקש בדלת" של האגודה למלחמה
בסרטן לשנה הקרובה" :ללא היסוס נעניתי מיד לבקשתו,
מתוך הבנה עמוקה לצורך המתמיד בהדברת מחלה נוראה
זו .לפני  15שנה אובחנה אצלי מחלת הסרטן לראשונה,
כאשר תוחלת החיים הצפויה שלי היתה  4שנים לכל
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היותר .לא זו בלבד שאני עדיין כאן היום ,אלא גם שמאז
אובחנו אצלי שני סוגי סרטן נוספים שאינם קשורים,
שגם הם נמצאים ברמיסיה .אז כן ,השקעה במחקרים
בתחום הסרטן ובמניעתו אכן מניבה תוצאות המשנות
את החיים ,וזוהי הסיבה העיקרית לכך שנרתמתי ברצון
למשימה זו" .מר לאוואן העביר את תרומת קרן רש"י
בסך מיליון שקלים לטובת המבצע.

 12מיליון אנשים מאובחנים כחולים בסרטן
בעולם ,מדי שנה ,ומספר זה צפוי שיעלה
ל 27-מיליון עד שנת 2030

כך ציינה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה ,אשר נבחרה כשגרירה
גלובלית ( )World Ambassadorמטעם האגודה האמריקאית
למלחמה בסרטן ( )ACSוהשתתפה כחברה במשלחת
ישראל לישיבה ההיסטורית ,שהתקיימה לראשונה
במסגרת האסיפה הכללית של האו"ם ביחס למחלות
הלא מדבקות  .NCD's -במסגרת מפגש מצומצם ,שערך
הבנק העולמי הוצגו עיקרי הנתונים מדו"ח שהוכן במיוחד
על-ידי הפורום הכלכלי העולמי וביה"ס לבריאות הציבור
בהרוארד ,לפיו :כיום  63%מכל מקרי המוות בעולם,
נובעים מה - NCD's-סרטן ,מחלות לב ,מחלות כרוניות
של דרכי הנשימה וסכרת .מחלות אלו הפכו לאיום מוחשי
לא רק על בריאות האדם ,אלא גם להתפתחות ולצמיחה
הכלכלית .עם הכלים הקיימים כיום ,ניתן להפחית את
התחלואה מסרטן ,ומהמחלות הלא-מדבקות האחרות,
בכ .50%-מדובר בהצלת חיים ,כמו גם בחיסכון עצום
במשאבים כלכליים.
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,הציג את ההישגים
שנרשמו במאבק במחלות הסרטן ב 40-השנים האחרונות
(מ ,1971-שנת הכרזת הנשיא ניקסון על המלחמה
בסרטן) שפרסם לאחרונה האיגוד האונקולוגי בארה"ב
( :)ASCOסיכויי ההחלמה של החולים במחלות הסרטן
עלו מ 30%-ללמעלה מ .60%-בארה"ב מספר המחלימים
שהיה  3מיליון ב 1941-הגיע ל 12-מיליון  -כלומר ,עלה פי
 !4הסיבה לכך היא ,העלייה במספר החולים המאובחנים
בשלבים המוקדמים של המחלה והשיפור שחל באמצעי
הטיפול הניתוחי ,הקרינתי והתרופתי .כלומר ,יותר חולים
מחלימים ,ו/או יותר חולים חיים יותר שנים .בקרב ילדים
 בשנות השבעים למאה הקודמת רק כמחצית מהילדיםחולי סרטן זכו לחיות  5שנים לאחר הטיפול .כיום שיעורי
ההישרדות ל 5-שנים הגיעו ל 80%-ולאחר  10שנים ל.75%-

•

•

נתונים מעודכנים מתוך הסיכום השנתי
 2011של התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם
של סרטן השד בישראל וממצאים חדשים
בתחום סרטן השד:
נתוני התוכנית הלאומית שיזמה האגודה למלחמה
בסרטן הוצגו על-ידי פרופ' גד רנרט ,מנהל התוכניות
הלאומיות לגילוי מוקדם של סרטן השד והמעי הגס
ויועץ לאגודה למלחמה בסרטן (מידע נוסף בפרק "גילוי
מוקדם") .בשנת  2010זוהו  411,834בדיקות ממוגרפיה
ונצפתה עלייה קלה בשיעור הנשים הנבדקות .כיום
נבדקות בין  74-72אחוזים מאוכלוסיית היעד .הישג
חשוב נוסף  -נמחק לחלוטין הפער בין שיעורי
הנבדקות מבין הערביות והיהודיות בישראל!
פרופ' רנרט התייחס גם לממצאים מחקריים
ביחס לשימוש בביספוספונטים ,שהוכיחו את
יכולתם להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד,
ולאחרונה גם בסרטן המעי הגס ובסרטן מערכת
המין הנקבית (סרטן השחלה והרחם) :בשנים
האחרונות נעשה שימוש בביספוספונטים מדור שלישי
לטיפול בגרורות בעצם והועלתה אפשרות ,שביכולתם
גם למנוע הופעה של גרורות בעצם בחולי סרטן .על
רקע התועלת ,שנמצאה בטיפול בגרורות בעצם,
נבחנה האפשרות שלתרופות מקבוצה פרמקולוגית
זו ,יש יכולת למנוע סרטן; במספר מחקרים תיאוריים
שפורסמו בשנה האחרונה  -ובכללם מחקר שנעשה
על-ידו בישראל ופורסם בJournal of Clinical( JCO-
 )Oncologyנמצא ,כי שימוש בביספוספונטים פשוטים
(מדור שני ,כמו אלנדרונט-פוסלאן וריזדרונט) לטיפול
באוסטיאופורוזיס ,היה קשור לירידה משמעותית
בסיכון לחלות בסרטן השד .בנוסף הודגם קשר בין
שימוש בביספוספונטים למשך לפחות שנה אחת ,לבין
סיכון נמוך יותר לחלות גם בסרטן המעי ,במאמר
שפורסם ביוני  ,2011גם הוא ב ,JCO-וממש לאחרונה
ביחד עם פרופ' לביא מהיחידה הגינקו-אונקולוגית
במרכז הרפואי כרמל ,הודגמה תוצאה דומה באשר
לאפקט המונע גם בגידולים גינקולוגיים (כמו סרטן
השחלה והרחם) .במאמרים תיאוריים וניסויים נראה
גם שלביספוספונטים יש פוטנציאל להקטין את
הסיכון להופעת סרטן בשד השני ,בנשים שחלו
כבר בסרטן השד ,תופעה שהודגמה עד היום במספר
תרופות אחרות ,שהוכחו כבעלות תכונות מונעות סרטן,

כמו טמוקסיפן ותרופות ממשפחת מעכבי ארומטאז.
המאמץ המחקרי בתחום זה מתרכז עתה בניסיון
לראות אם לביספוספונטים פשוטים יש יכולת לשפר
את ההישרדות מסרטן השד ,כאשר הם נלקחים על-ידי
נשים חולות בסרטן השד ,לאורך זמן .פרופ' רנרט סיכם
כי הנתונים המצטברים על חשיבות הביספוספונטים
במניעת תחלואה מתחזקים ויש להמשיך לבדוק את
השפעתם גם על ההישרדות.
לאור הצטברות המחקרים המצביעים על חשיבות
הפעילות הגופנית לשיפור התמודדות החולה עם
הטיפול ,והפחתת הסיכון שלו לחזרת המחלה ,דווח
על פרויקטים חדשים במימון האגודה למלחמה בסרטן
הפועלים בהצלחה רבה במרכזים האונקולוגיים ובחלק
מסניפי האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ:
• "צעדים לאיכות חיים"  -תוכנית המדגישה את
חשיבות ביצוע פעילות גופנית גם בזמן הטיפול
במחלת הסרטן ,מדריכה חולים כיצד לשלב פעילות
גופנית מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ומעניקה
להם ייעוץ וליווי .התוכנית בהנחייתה המקצועית של
פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מומחית לרפואת ספורט,
פועלת כיום בכ 20-מרכזים אונקולוגים ברחבי הארץ
(פירוט בפרק "שיקום ורווחה").
• "מחלימים לחיים בריאים"  -תוכנית חדשה שהחלה
לפעול בשנה האחרונה ונועדה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם,
להדריכם לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים
וקהילתיים פעילים.
למטרה זו גם הוכן מדריך חדש למחלימים מסרטן של
האגודה למלחמה בסרטן" ,עם הפנים לעתיד  -החיים
לאחר הטיפולים במחלת הסרטן" ,שהופק באדיבות
חב' רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ( .מידע נוסף
על המדריך בפרק "הסברה והדרכה").
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טקס פתיחת מבצע "הקש בדלת"
בבית הנשיא

כמיטב המסורת פתח נשיא המדינה שמעון פרס בתחילת
אוקטובר  2011את מבצע "הקש בדלת" ה 51-של
האגודה למלחמה בסרטן .הטקס התקיים בהשתתפות
הרב יעקב ליצמן ,סגן שר הבריאות; פרופ' אליעזר
רובינזון ,יו"ר האגודה למלחמה בסרטן; פרופ' אלכסנדר

צילום :לרפי דלויה
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לויצקי ,חתן פרס ישראל וחבר הוועד המנהל של האגודה;
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה; הוברט לאוואן ,נשיא
קרן רש"י ויו"ר המבצע; הזמרת קורין אלאל שהחלימה
מסרטן השד ,ילדים שהחלימו מסרטן וכאלה שעדיין
מתמודדים ,ועשרות מתנדבי האגודה מרחבי הארץ .את
הטקס הנחתה מירי זיו ,מנכ"ל האגודה.
ליאון רקנאטי ,סגן יו"ר האגודה למלחמה בסרטן ,העביר
את נס מבצע "הקש בדלת" לידי יו"ר המבצע לשנת
 2012-2011הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י ,אשר תרם
את התרומה הראשונה בסך מיליון שקלים.
פרופ' רובינזון ,יו"ר האגודה ,ציין כי "הצלחת מבצע
'הקש בדלת' משמעה הצלת חיים"; והרב יעקב ליצמן,
סגן שר הבריאות ,בירך את מתנדבי האגודה למלחמה
בסרטן ואמר כי "מבצע 'הקש בדלת' הוא חלון לתקווה
של חולי הסרטן" .פרופ' אלכסנדר לויצקי ,חתן פרס
ישראל ,חבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
והועד המנהל של האגודה ,התייחס בדבריו ל"מהפכה
בטיפול בסרטן" ועורר תקווה של ממש לעתיד טוב יותר
בהתמודדות עם מחלות הסרטן.
הזמרת קורין אלאל ,שהתמודדה עם סרטן השד ,ריגשה
את הקהל בדבריה האישיים ובשירתה .דמעות עלו בעיני
הנוכחים כאשר הוקרן על המסך סרטון ,שצולם בבוקרו
של היום במחלקה לפדיאטריה אונקולוגית בהדסה עין-
כרם ,ובו מככב הילד תומר גלוברמן ,בן  ,14המאושפז
בבידוד במחלקה ,שהקליט שיר שכתב והלחין ,עם
חברי להקת "היהודים"  -אורית שחף ,תום פטרובר
והגיטריסט עמרי אגמון .הקשר בין תומר ,חולה לויקמיה
שעבר שלוש השתלות מח עצם ,ולהקת היהודים נוצר
במסגרת פרויקט "מעגלים שקופים של כוח" של האגודה.
את הפרויקט מוביל מטעם האגודה ארז משולם והוא
מתקיים מזה  13שנה בבי"ח הדסה עין-כרם  -חשיבותו
בכך שהוא מחזיר לילד החולה ,למשפחה ולקהילה את
היכולת לחלום ואת האומץ להגשמת החלום.

דברי הנשיא באירוע פתיחת המבצע בבית הנשיא
"קהל נכבד ,בראשית דברי ,אני מבקש להרכין
ראש לזכרה של הנשיאה המייסדת של האגודה
למלחמה בסרטן ,הגברת סוזי אבן זכרונה
לברכה .אם אבא אבן עליו השלום היה חכם מאין
כמוהו ,סוזי הייתה חכמת לב מיוחדת במינה.
מבצע "הקש בדלת" המתקיים כבר  51שנים
הוא פרי רוחה .הגברת אבן פעלה במשך עשרות
שנים במסירות ומתוך ראייה מפוכחת על האיום
האנושי הכרוך במחלה זו ופעלה לחיזוקה של
המלחמה בסרטן בישראל.
היא תחסר לכולנו.
קרוב לשישה עשורים חלפו מאז הכריזה האגודה
על מאבק ציבורי נחוש ,מרובה חזיתות ,במחלה
הקטלנית הזו .מדי שנה נוקשים אלפי בני נוער על
דלתות הבתים בכל רחבי הארץ ופונים לאזרחי ישראל
לפתוח את ליבם ,כדי שנשכיל לנצח במערכה זו.
גם השנה יש לנהל מערכה זו במלוא התנופה.
אני מבקש להשמיע בהזדמנות זו את ברכתי
הכנה למבצע "הקש בדלת" .אזרחי ישראל
מוכיחים שוב ושוב עד כמה יקר להם העיקרון
של "כל ישראל ערבים זה לזה".
"הקש בדלת" הוא מהביטויים האציליים והעממים
ביותר של ערבות זו.
תקציבה של האגודה מבוסס כולו על רוחב לבם
של התורמים .אני בטוח שגם השנה יפתחו אזרחי
ישראל את ליבם ויענו ברצון לצעירים המתנדבים.
הסטטיסטיקה היא קשה .אחד מכל ארבעה אנשים
חלה בעבר בסרטן או עלול לחלות במחלה קשה זו.
ככל שהמחלה תיחשף מוקדם יותר ,וככל
שהסיוע לחולה יגיע מהר יותר  -כן יגדל הסיכוי
לעצור אותה מבעוד מועד .המאבק נגד מחלת
הסרטן איננו מאבק של יחידים בלבד .זהו מאבק
שכל החברה צריכה ליטול בו חלק.
זהו קרב מורכב .יש בו ניצחונות ויש בו אכזבות.
הניצחונות באים כאשר אנו לומדים על מחלה
זו יותר ויותר ומגלים תרופות להבראה מלאה
או חלקית.
ישנם מאות סוגי סרטן ,ועל כן צריך מאות סוגי
תרופות .חלק ממחלות הסרטן הן אינדיווידואליות

ועל כן צריך לחפש תרופה המותאמת לָחולה הבודד.
ישראל נמצאת בחזית הראשונה של מחקר המחלה,
ובמקום נכבד בפיתוח אמצעים לגילויה המוקדם.
מדעני ישראל בטכניון פיתחו מכשיר הנקרא ננו-
נֹוז  -חוטם עשוי בטכנולוגיית ננו ,המסוגל לגלות
סרטן על פי ריחו ואין צורך לפלוש לגוף החולה.
תגליות כאלה של חוקרים ורופאים ישראלים
זוכים שוב ושוב להכרה בינלאומית.
האגודה מסייעת במימון מחקרים ותורמת
להישגיהם .הן במניעה ,והן בהדברתה .במערכה
הקשה נגד הסרטן  -מניעה שקולה להצלת חיים.
אנשי האגודה משקיעים בחשיבות הגילוי המוקדם
ובהעלאת המודעות לנזקי השמש והעישון,
ומצילים בכך חיים מדי יום ביומו.
חלק ניכר מפעילויות האגודה למלחמה בסרטן
מיועד לפעילויות הסברה בקרב ילדים ובני נוער.
בכיתות לימוד רבות ברחבי הארץ לומדים צעירים
כיצד למנוע את המחלה על ידי אורח חיים בריא,
מאוזן ופעיל יותר.
יש להבטיח כי לכל אזרחי ישראל תהיה גישה
שווה לרפואה מונעת ולתרופות מצילות חיים,
ללא הבדל גיל או מגדר או לאום .האגודה מעניקה
סיוע ברכישת תרופות מצילות חיים לאלה שידם
אינה משגת.
האגודה גם דואגת לצמצם את הפער הבריאותי
בין אנשים ממגזרים שונים ובין ישובים מרוחקים
ומממנת ניידת ממוגרפיה כדי לאפשר נגישות.
נגישות המסייעת למניעה ולהבראה .פעילות
האגודה כוללת אלפי מתנדבים ,אנשי מקצוע,
אחיות ,פסיכולוגים וקהילות טיפוליות.
הם עומדים לצד החולים ובני משפחותיהם -
להושיט יד ,לחבקם ולעודדם ברגעי קושי ,ולהקל
על מכאוביהם .כל נקישה בדלת היא אפוא
קריאה להתנדב ולנדב כדי לנצח במלחמה הזו.
אני מאמין בלב שלם כי יחד נוכל לצמצם את
איומיה ואפילו להכניעה בהרבה חזיתות .מכאן,
אני מברך את התלמידים שייקחו חלק במבצע
"הקש בדלת" ואת האגודה ואנשיה .ברוכים
תהיו  -פועלכם הוא שירות לעם" .

81

הקרנת בכורה טלוויזיונית לסרט
"החיים למרחקים ארוכים" בערב
מבצע "הקש בדלת"

הסרט "החיים למרחקים ארוכים" בבימויו של איתי
לנדסברג-נבו שודר ערב מבצע "הקש בדלת" בערוץ .1
בסרט הוצג החיבור המרגש בין גיא בוקס ,שחלה בסרטן
בעצם הירך ,טופל והחלים ,לבין פרופ' קובי ביקלס מומחה
מהמרכז הארצי לאורתופדיה אונקולוגית ,שלאגודה קשר
הדוק וסיוע רב שנים בפעילותו .בסרט מתואר הקשר האמיץ
והמיוחד ביניהם ,והשיקום בזכות חברות נדירה ואימונים
לריצות מרתון ,למרות הסרטן בעצמות הרגליים ,הטיפולים
הכימיים ותוך שכנוע פנימי עמוק שאפשר להתמודד עם
המחלה .הסרט פותח צוהר לתהליך ההתמודדות שעוברים
החולים עם מחלתם ,שגרת הטיפולים ותופעות הלוואי
ומעניק מבט אופטימי ,כי ניתן ואפשר לנצח את המחלה.
גיא ופרופ' ביקלס רצו עם סמל האגודה למלחמה בסרטן
במרתונים בינלאומיים שנערכו במהלך השנה.

דלת ההזדמנויות  -פותחים את
הדלת ואת הלב למען החיים
לרגל סיכום שנת היובל למבצע "הקש בדלת" של האגודה
למלחמה בסרטן ולקראת מבצע "הקש בדלת" 2011
נרתמה חב' "רב-בריח" והעלתה תערוכה שהציגה מיזם
עיצובי ייחודי ששילב יצירה ,אומנות ותרומה לקהילה.
במסגרת המיזם עוצבו  50דלתות רב בריח בגודל מיוחד
על ידי אמנים ,מעצבי דעת קהל וסטודנטים לעיצוב מרחבי
הארץ שנרתמו בהתנדבות ועצבו את הדלתות המיוחדות.
הדלת ה 51-ציינה את פתיחת שנת ה 51-למבצע "הקש
בדלת" ,והיא עוצבה במיוחד על-ידי שמוליק דונרשטיין

חכ מירי רגב ושימי

ענת וקסמן ודן
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דנה רון איילת וגל

מנכ"ל ויו"ר חב' רב-בריח ותומר בוכריס בוגר "הגילדה",
עבור האגודה למלחמה בסרטן ברוח העשייה והפעילויות
של האגודה .הדלתות המעוצבות הוצגו בתערוכה מיוחדת
במרכז "יצחק רבין" ברמת אביב .ערב השקת התערוכה
היה אירוע תרבותי ומכובד .באירוע השתתפו :שמוליק
דונרשטיין ,ליאון רקנאטי סגן יו"ר האגודה ,מירי זיו מנכ"ל
האגודה ,וכל האומנים והיוצרים שעיצבו את  50הדלתות.
את באי האירוע ברכה דליה רבין-פילוסוף שהעמידה את
מרכז רבין לטובת התערוכה ולמען המאבק במחלת הסרטן.
הסיפורים מאחורי הדלתות ,שהיוו את ההשראה ליוצרים,
היו מרתקים ומיוחדים .מצדה זאבי שעיצבה דלת ,עליה
רשומות מילות השיר שכתבה לזכר חברתה הטובה שנפטרה
מסרטן ,נשאה דברים בשם היוצרים וריגשה את הקהל עד
דמעות .הדלתות ,החתומות על ידי מעצביהן ,הוצעו למכירה
על ידי חב' רב-בריח והכנסות המכירה נתרמו לאגודה
למלחמה בסרטן .בין המעצבים היו :הזמרת ריטה ,חברת
הכנסת מירי רגב ,המעצבת דניאלה להב ,העיתונאי חיים
ברוידא ,השחקניות יונה
אליאן-קשת ,ענת וקסמן,
עלמה זק ,לירז צ'רכי ,נטע
גרטי ,מעצבות האופנה
והתכשיטים מיכל נגרין,
גלית לוי ,רזיאלה גרשון,
הזמרות שרון חזיז ,דנה
אינטרנשיונל ואחינועם
ניני ,השחקנים אלי דנקר,
אייל שכטר ,יפתח קליין,
נתן בשבקין ועוד.
יפתח קליין ודינה

עלמה זק ובן

מיכל נגרין

טקס סיכום המבצע ושנת הפעילות 2011
כנס הסיכום השנה התקיים בסימן יום העצמאות ה64-
של מדינת ישראל .הטקס נפתח בדברי ברכה של ראש
העיר גבעתיים ראובן בן שחר שהעלה על נס את פועלה
המבורך של האגודה למלחמה בסרטן .ירין מלול תלמיד
בי"ס "זינמן" מדימונה ריגש את כל הנוכחים בשירתו .לאחר
הפתיחה המרגשת הועלה זכרה של סוזי אבן ז"ל הנשיאה
המייסדת של האגודה שהלכה לעולמה בתחילת השנה.
הוקרנה מצגת על פעילותה ,שהפכה חזון למציאות וסללה
את הדרך לקיומו של מבצע "הקש בדלת" ונישאו דברים
לזכרה .רבקה בליסטרא מנהלת מח' הסניפים ורמ"ט
מבצע "הקש בדלת ,שהנחתה את הטקס ,הודתה לכל
המסייעים לפעילות מחלקת סניפים .רבקה העלתה את
זכרם של כל מתנדבי האגודה שהלכו לעולמם ,חלקם
התנדבו באגודה למעלה מ 40-שנה .יהי זכרם ברוך!
פרופ' אליעזר רובינזון ,יו"ר האגודה ,ברך את המתנדבים
ודיווח על חשיבות קיום אורח חיים בריא ,גילוי מוקדם
ומניעה .רבקה המשיכה וסקרה את תוצאות מבצע "הקש
בדלת"  2011ואת פעילותם של הסניפים ובתי הספר.
נציגי הנהלת האגודה ,יו"ר האגודה פרופ' רובינזון ,סגן
היו"ר ליאון רקנאטי ומנכ"ל האגודה ,מירי זיו ,העניקו
גביעי הצטיינות ל 13-נציגי בתי ספר מצטיינים מכל רחבי
הארץ .בשם בתי הספר ברכו נוי חפר ושי ריידל ,צוערים
מביה"ס הטכני של חיל האוויר בקרית חיים.
סגן יו"ר האגודה ,ליאון רקנאטי ,נשא דברי ברכה בהם
הדגיש את פועלם המבורך של מתנדבי הסניפים והודה
להם במילים חמות ,כמו כן ,הודה סגן היו"ר לכל הגורמים
אשר שיתפו פעולה עם האגודה במהלך השנה.
אירנה רוזנברג ,פיזיותרפיסטית במרכז הרפואי "אסותא"
סיפרה על יישום הפרויקט "צעדים לאיכות חיים" ,שהחל
לפעול לאחרונה על-ידי האגודה במרכזים הרפואיים בכל רחבי
הארץ ,והפעילה את המתנדבים ממקום מושבם .מנכ"ל
האגודה מירי זיו ,ברכה והודתה בחום למתנדבים ועדכנה את
הקהל בעשייתה הענפה של האגודה במהלך השנה החולפת.
אחת החזיתות המרכזיות של המלחמה בסרטן היא חזית
המחקר .פרופ' יוסי ירדן ,יו"ר ועדת המחקר של האגודה
העניק לחוקרים את מלגות המחקר של האגודה ,תוך מתן
הסבר קצר על כל מחקר והדגשת החידושים והתקוות
לעתיד הגלומות בכל אחד מהם .בשם החוקרים הודה
פרופ' אילן בנק מהמרכז הרפואי שיבא.

חלקו השני של הטקס נפתח בשירתה של הזמרת מירה עוואד ,ולאחריה עלה על הבמה
פאתן גטאס ,מנהל פעילות האגודה במגזר הערבי ,שהציג בפני הנוכחים את פעילותו
הברוכה של המגזר הערבי.
הסניפים המצטיינים לשנת  2011הם :סניף מודיעין,
סניף חולון ,סניף כפר סבא וסניף קריית ביאליק.
סניף דימונה הוכרז כסניף ארצי מצטיין בו מתקיימת
פעילות ברוכה בכל האפיקים .בשם הסניפים ברך סמי
בנישתי ,יו"ר סניף קריית ביאליק.
השנה החלה מסורת הענקת תעודות למתנדבים
מצטיינים בתחומי הפעילות השונים .הזוכים לשנה זו על
פעילותם המבורכת :קלרה בביוקוב מבית שמש ,אדיר
בן גרשון ממעון קלור ושלומית בן מרים מסניף חולון.
בתום טקס חלוקת הפרסים ,ציינה רבקה את פרישתה
לגימלאות של מרכזת המתנדבים מאירה גלוסקא לאחר
 30שנות פעילות באגודה .מקהלת "קולות רפא"ל"
שהופיעה בטקס בהתנדבות ,סיימה את הטקס במחרוזת
שירים עליזה ומרגשת.
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יושבי ראש 'הקש בדלת'
להלן רשימת האישים שכיהנו בתפקיד יושב ראש 'הקש בדלת' מטעם האגודה למלחמה בסרטן בישראל.
לצד שמם מופיע התפקיד הציבורי שמילאו באותה עת.
- 1962
- 1963
- 1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

-

- 1971
- 1972
- 1973
1974
1975
1976
1977
1978

-

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

-
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רב אלוף (מיל ).חיים לסקוב ז"ל ,מנכ"ל רשות
הנמלים
עו"ד גדעון האוזנר ז"ל ,יועץ משפטי לממשלה
דוד בן גוריון ז"ל ,ראש ממשלת ישראל הראשון
וחבר כנסת
קדיש לוז ז"ל ,יושב ראש הכנסת
ישראל ברזילי ז"ל ,שר הבריאות
יגאל אלון ז"ל ,שר העבודה
טדי קולק ז"ל ,ראש עיריית ירושלים
דוד הורביץ ז"ל ,נגיד בנק ישראל
פרופ' אלברט סייבין ז"ל ,נשיא מכון וייצמן
למדע
ויקטור שם טוב ,שר הבריאות
יוסף אלמוגי ז"ל ,שר העבודה
שמעון פרס ,שר הביטחון ונשיא מדינת ישראל
כיום
אשר ידלין ,יו"ר מרכז קופת החולים הכללית
ד"ר יוסף בורג ז"ל ,שר הפנים
מרק מושביץ ז"ל ,נשיא התאחדות התעשיינים
גדעון פת ,שר הבינוי והשיכון
ישראל פולק ז"ל ,תעשיין ,בעל מפעלי תשלובת
טקסטיל
בנו גיטר ז"ל ,כלכלן ואיש עסקים
משה שניצר ז"ל ,נשיא בורסת היהלומים
דוד חכמי ז"ל ,יו"ר איגוד חברות הביטוח
יקותיאל פדרמן ז"ל ,מלונאי ואיש עסקים
אהרון מאיר ז"ל ,מנכ"ל בנק המזרחי המאוחד
אברהם אגמון ז"ל ,מנכ"ל חברת דלק
מרדכי גור ז"ל ,שר הבריאות
שלמה להט ,ראש עיריית תל אביב
ישראל קיסר ,מזכ"ל ההסתדרות
דני גילרמן ,נשיא איגוד לשכות המסחר

1989
1990
1991
1992

-

1993
1994
1995
1996

-

- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
2006
2007
2008
2009

-

- 2010
- 2011
- 2012

ליאון רקנאטי ,מנהל חברות באי.די.בי
אהוד אולמרט ,שר הבריאות
שמחה דיניץ ז"ל ,יו"ר הסוכנות היהודית
אלי הורוביץ ז"ל ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
בני גאון ז"ל ,מנכ"ל כור תעשיות
עמנואל גיל ,נשיא אלביט
דוד וינשל ,מנכ"ל חברת מגדל ,חברה לביטוח
יאיר המבורגר ,מנכ"ל חברת ביטוח שילוח
הראל
יעקב פרי ,נשיא ומנכ"ל סלקום
גליה מאור ,מנכ"ל בנק לאומי
שלמה נחמה ,מנכ"ל חברת אריסון השקעות,
ויו"ר דירקטוריון בנק פועלים
קובי אלכסנדר ,יו"ר דירקטוריון והנשיא העולמי
של חברת 'קומברס טכנולוגי'
לב לבייב ,יו"ר אפריקה ישראל
יוסי מימן ,נשיא חברת מרחב ויו"ר דירקטוריון
ערוץ 10
שרגא בירן ,עורך דין ואיש עסקים
מוזי ורטהיים ,יו"ר חברת קוקה קולה ישראל
ישראל מקוב ,מנכ"ל חברת "טבע" תעשיות
פרמצבטיות
אביגדור קפלן ,יו"ר דירקטוריון חב' כלל ביטוח
בני שטינמץ ,איש עסקים
חיים כצמן ,יו"ר חב' הנדל"ן המניב גזיתגלוב
דיוויד פרנקלין ,יו"ר מועצת המנהלים ומנכ"ל
סוגת תעשיות בע"מ
אפי רוזנהויז ,נשיא ומנכ"ל חב' שופרסל
הוברט לאוואן ,נשיא קרן רש"י וסגן נשיא ארגון
כי"ח העולמי
דוד ויסמן ,יו"ר ונשיא קבוצת "אלון"

עזבונות והנצחות
האגודה למלחמה בסרטן מוקירה את ידידיה ומתנדביה ,אשר בעודם בחיים תרמו בצוואתם לאגודה ובדרך זו עוזרים
בהמשך פעולותיה למען חולי הסרטן ובני משפחותיהם
• עזבון אברהם חנינה ז"ל

נתניה

• עזבון כץ לילי ז"ל

בת ים

• עזבון אדלר מרים ז"ל

רעננה

• עזבון לבנברג יהודית ז"ל

חיפה

• עזבון אורקיו מרים ז"ל

תל אביב

• עזבון לוקר יששכר ז"ל

תל אביב

• עזבון בקר ישראל ז"ל

הרצליה

• עזבון לנדי מרים ז"ל

• עזבון בראל אילנה ז"ל

תל אביב

• עזבון מולר בטי ז"ל

חיפה

• עזבון ברגר אברהם ז"ל

הרצליה

• עזבון מילר מנחם ז"ל

חיפה

• עזבון גביש יולנדה ז"ל

תל אביב

• עזבון פורמן יוסף ז"ל

תל אביב

• עזבון גולדפינגר שולמית ז"ל

ירושלים

• עזבון פישר דזידר ז"ל
• עזבון פלדמן רוזה דה גנץ ז"ל

• עזבון גורנשטיין מרי ז"ל

• עזבון פץ אהרון ז"ל

אזור

• עזבון דנציגר רונית ז"ל

• עזבון ציטרי קלרה ז"ל

תל אביב

• עזבון הרשקוביץ ברוך ז"ל

• עזבון קיבריק רוזה ז"ל

תל אביב

• עזבון דוידזון רות ז"ל

חיפה

• עזבון ולטר בלה ז"ל

חולון

• עזבון קרבליו פני ז"ל

• עזבון זגזה זיגמונד ז"ל

תל אביב

• עזבון קרפט שמואל ז"ל

ירושלים

• עזבון חן טוב עליזה ז"ל

תל אביב

• עזבון רובינס ג'רי ז"ל

ירושלים

הנצחות
תרומות מיוחדות להנצחות במסגרת
האגודה למלחמה בסרטן בישראל
ניתנות בכמה דרכים :על הלוח המהודר,
המוצב בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור,
במטה האגודה וכן במחלקות השונות
בבתי החולים ברחבי הארץ.

לוח ההנצחה בגינת המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים
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רשימת חברי ועדות  - 2012האגודה למלחמה בסרטן

 -חבר משנת  2002מסיים את תפקידו (מסומן ב - )**-חבר חדש (מסומן ב.)*-

פרופ' א .צ'חנובר
פרופ' א .רובינזון
מר ל .רקנאטי
פרופ' א .דורסט
פרופ' א.לויצקי
פרופ' מ .מיטלמן
מר צ .נטע
פרופ' א .קוטן
פרופ' ב .רגר

ועד מנהל
נשיא כבוד וחתן פרס נובל
יו"ר
ס .יו"ר
כירורג
חוקר ,חתן פרס ישראל
המטולוג
איש ציבור
אונקולוג ,מדען
אונקולוג ,מדענית

מועצה מייעצת

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
כירורג
פרופ' א .דורסט
מדען
פרופ' י .ויץ
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
אונקולוג
פרופ' ס .חייצ'יק
אונקולוג
פרופ' י .כהן
רדיולוג
פרופ' י .יצחק
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
איש ציבור
מר צ .נטע
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
אונקולוג
פרופ' א .סולקס
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
פרופ' י .סקורניק כירורג
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
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פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
פרופ' י .קלאוזנר
גב' מ .קליין
פרופ' י .קידר
גב' ע .קמחי
פרופ' ב.רגר
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ
פרופ' ג .רנרט
מר מ .שטרית
פרופ' מ .שלזינגר
פרופ' מ .שני
פרופ' ג .רנרט
ד"ר י .אלקלעי

אונקולוג
אונקולוג
כירורג
מנכ"לית האגודה לשעבר
מדענית
מחנכת לבריאות
מדענית
המטולוג
אפידמיולוג
שר התחבורה
מדען
מומחה מדיניות בריאות
יועץ האגודה לאפידמיולוגיה ובקרת סרטן ,אפידמיולוג
יועץ האגודה לגילוי מוקדם סרטן העור ,דרמטולוג

חבר נאמנים

פרופ' א .צ'חנובר נשיא כבוד וחתן פרס נובל
פרופ' א .רובינזון יו"ר ,אונקולוג
ס .יו"ר ,מנהל חברות
מר ל .רקנאטי
איש ציבור
מר ד .אגמון
השופט ס .אדלר נשיא בית הדין הארצי לעבודה
יו"ר החברה למחלות שד ,לשעבר
פרופ' ר .אורדע
יו"ר דירקטוריון הבורסה ,לשעבר
פרופ' י .אורגלר
יו"ר סניף דימונה
מר א .אזרזר
שופט בדימוס
השופט מ .אילון
גניקולוג
פרופ' ו .אינסלר
יו"ר סניף חולון
גב' י .אלון
יו"ר סניף ת"א לשעבר
גב' ג .אלמגור
מנהל המרכז הרפואי ע"ש זיו ,צפת
ד"ר א .אמבון
אשת עסקים
גב' י .אפרון
גב' ש .אקרשטיין אשת עסקים
אונקולוג ,סורוקה
פרופ' ש .אריעד
מנהל המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
פרופ' ר .ביאר
עו"ד
מר ש .בירן
יו"ר הר"י לשעבר
ד"ר י .בלשר

כירורג
פרופ' ג .בן ארי
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגית ילדים ,יו"ר האיגוד להמטו-
אונקולוגיה ילדים
פרופ' י .בן -בסט המטולוג
איש ציבור
מר א .בן-נון
מנהל חברות
מר ר .בן-שאול
פרופ' ח .בן-שחר איש ציבור
שחקנית
גב' א .בנאי
איש עסקים
ד"ר ש .בציא
רפואה פנימית ,טכניון
פרופ' ר .בר
מנהל המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי ,תל-אביב
פרופ' ג .ברבש
אונקולוג
פרופ' ה .ברנר
מנהל מרכז רפואי וולפסון ,חולון
ד"ר י .ברלוביץ
אשת ציבור
גב' ע .בר-שלום
איש עסקים
מר מ .גאון
איש עסקים
מר ע .גיל
מנהל ביה"ס לבריאות הציבור ,חיפה
פרופ' מ .גרין
כירורג
פרופ' א .דורסט
איש ציבור
מר ב .דותן
נשיא קבוצת דורי
מר י .דורי
שחקן
מר א .דר
כירורג
פרופ' א .הלוי
מנהל מרכז רפואי שערי צדק ,ירושלים
פרופ' י .הלוי
מנהל מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
ד"ר ע .הלפרין
איש ציבור
מר ד .ויינשל
מדען
פרופ' י .ויץ
אונקולוג
פרופ' ג' .זידאן
המטולוג
פרופ' א .זליגסון
פרופ' ס .חייצ'יק אונקולוג
ח"כ לשעבר
גב' נ .חילו
מנהלת המח' לרפואת המשפחה ,העמק עפולה
פרופ' ח .טבנקין
ח"כ לשעבר
מר ד .טל
רופא משפחה
פרופ' י .יודפת
מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר
פרופ' א .ישראלי
אונקולוג
פרופ' י .כהן
השופט מר א .כרמי איש ציבור
איש עסקים
מר ל .לבייב
מדענית
פרופ' ש .לביא
תעשיין ,איש ציבור
מר ד .לאוטמן
רפואה גרעינית
פרופ' א .לובין
איש ציבור
מר ג .להב
מדען
פרופ' א.לויצקי

כירורג
פרופ' ש .ללצ'וק
איש ציבור
מר ד .לויתן
מנכ"ל בנק לאומי לשעבר
גב' ג .מאור
איש ציבור
ד"ר מ .מודעי
פרופ' ש .מור יוסף מנכ"ל הביטוח הלאומי
פרופ' מ .מיטלמן פנימאי
יו"ר ועדת הלסינקי הדסה ,לשעבר
פרופ' ז' .מישל
אשת ציבור
גב' א .מנוח
גניקו-אונקולוג
פרופ' י .מנצ'ר
איש ציבור
מר י .מקוב
אשת ציבור
גב' ל .מרידור
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוג ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה ורדיותרפיה
איש ציבור
מר ש .נחמה
איש ציבור
מר צ .נטע
איש ציבור
מר י .נמרודי
אונקולוג ,מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה
פרופ' א .סולקס
פרופ' י .סקורניק כירורג
המטולוג
פרופ' ש .סלוין
איש ציבור
מר ע .ספיר
אשת ציבור
גב' ע .סרוג'י
נשיאת כבוד סניף חיפה
גב' ר .סקר
דרמטולוגית
פרופ' א .עזיזי
יו"ר סניף ירושלים
עו"ד ש.עטיה
אונקולוג
פרופ' מ .ענבר
איש ציבור
מר ע .ערן
איש ציבור
ד"ר י .פטרבורג
גינקו-אונקולוג
פרופ' ב .פיורה
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' ש .פנחס
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר
מר ש .פרמינגר
מנהל בי"ח פוריה
ד"ר י .פרבשטיין
כירורג
פרופ' ב .פרוינד
יו"ר דירקטוריון בנק מזרחי טפחות
מר י .פרי
אונקולוגית
פרופ' ת .פרץ
איש ציבור
מר י .צ'חנובר
ד"ר ד .צ'רניחובסקי יועץ אד-הוק לכלכלה רפואית
אונקולוג
פרופ' א .קוטן
אונקולוג
פרופ' ר .קטן
מנכ"ל לשעבר
גב' מ .קליין
מחנכת לבריאות
גב' ע .קמחי
שחקנית
גב' ל .קניג
מנכ"ל "כלל ביטוח"
מר א .קפלן
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פרופ' י .קלאוזנר כירורג
מדענית
פרופ' י .קידר
רופא פנימי
פרופ' מ .רביד
גב' ד .רבין-פילוסוף אשת ציבור
מדענית
פרופ' ב .רגר
המטולוג
פרופ' י .רואו
עו"ד ,אשת ציבור
עו"ד ת .רווה
גסטרואנטרולוג
פרופ' פ .רוזן
מנהל בי"ח לשעבר
פרופ' מ .רווח
מדענית
פרופ' ו .רוטר
פרופ' א .רחמילביץ המטולוג
כירורג
ד"ר מ .רימון
המטולוג
פרופ' ג .רכבי
אפידמיולוג
פרופ' ג .רנרט
פנימאי
פרופ' י .שינפלד
איש ציבור
מר א .שדה
פרופ' פ .שוורצמן מנהל המח' לרפואת המשפחה בבאר שבע
יו"ר סניף חיפה לשעבר
גב' מ .שזיפי
אונקולוגית
ד"ר מ .שטיינר
ח"כ ,שר לשעבר
מר מ .שטרית
אשת ציבור ,יו"ר האגף לקשרי חו"ל
גב' ר .שטרית
אשת ציבור
גב' ד .שטרן
פרופ' מ .שלזינגר מדען
יו"ר מועצת המנהלים ,אסותא
פרופ' י .שמר
מכון גרטנר
פרופ' מ .שני
מנהל המרכז הרפואי ברזילי באשקלון לשעבר
ד"ר ש .שרף
אונקולוג
פרופ' ע .שני
* חבר חדש

סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ד"ר ל.קינן-בוקר
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר נ .מבג'יש
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
מכון הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
ד"ר מ .סקלייר-לוי מכון הדמיה,שיבא
גנטיקה אונקולוגית,שיבא
פרופ' א .פרידמן
**פרופ' מ .קראוס כירורגיה ,רמב"ם
כירורגיה ,אסף הרופא
ד"ר ת .קרני
כירורג ,בי"ח המשפחה הקדושה
ד"ר מ .רמון
אורולוג ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה
פרופ' ע .נתיב
אפדימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט

ועדה לשירותים רפואיים וסוציאליים
חבר ועדה משנת

יו"ר 2006
**פרופ' מ .מיטלמן יו"ר ,פנימית ,סוראסקי ת"א
2010
המטולוגיה ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
2006
אונקולוגיה ,בי"ח מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
2002
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
**ד"ר א .הוברט
ראש אגף סיעוד בקהילה ,שירותי בריאות
ד"ר ד .וייס
2009
כללית
רפואת משפחה ,שירותי בריאות
ד"ר ש .וינקר
2006
כללית ,מחוז מרכז
2005
עו"ס ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מ .כהן
2010
אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' נ .חיים
2010
אונקולוגיה ,רבין
פרופ' ס .שטמר
2010
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
2002
אחות ,משרד הבריאות
**גב' ס .רייכר

ועדה לרישום ומעקב

** חבר שסיים תפקידו

חבר ועדה משנת

ועדה לגילוי מוקדם

ד"ר מ .ברחנא
חבר ועדה משנת

פרופ' י .סקורניק
ד"ר ר .בליצר
ד"ר פ .ברק
ד"ר י .דרזנר
פרופ' ג' .זידאן
**ד"ר מ .חאג'
פרופ' מ .כרמון
פרופ' ע .לביא

כירורגיה ,סוראסקי ת"א
תכנון מדיניות בריאות ,שירותי בריאות
כללית
אונקולוגיה ,ברזילי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות
כללית
אונקולוגיה ,רבקה זיו
כירורגיה ,מרכז רפואי גליל עליון
כירורגיה ,שערי צדק
יו"ר החברה לגינקואונקולוגיה ,בי"ח כרמל

2010
2007

פרופ' ש .אריעד
ד"ר א .שלמון
ד"ר ת .ספרא
ד"ר ל .פרידמן

2003
2006
2002
2009
2010

**פרופ' א .קוטן
ד"ר ת .אלוייס
פרופ' ח .גוטמן

יו"ר 2007
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2010
2007
2006
2010
2006
2006
2005
2003
2006
2007

,1995
יו"ר ,רישום הסרטן הלאומי לשעבר
יו"ר2006/7 -
2008
אונקולוגיה ,סורוקה
2008
אונקולוגיה ,הדסה
2008
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
2006
אוניברסיטת בר-אילן

ועדה להדרכה מקצועית
חבר ועדה משנת

יו"ר,אונקולוג ,רמב"ם
כירורגית ,קפלן
כירורג-אונקולוג

2006
2006
2010

2010
אונקולוגית ,בי"ח לגליל מערבי  ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
2008
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגית ,מכבי שירותי בריאות
רפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית 2010
ד"ר א .להד
2006
פרופ' ש .יזרעאלי המטו-אונקולוגיה ילדים ,שיבא
2008
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
רפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית 2005
ד"ר ש .נקר
2008
אונקולוגיה ,אסף הרופא
פרופ' א .סלע
2005
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א

ועדת מחקר
חבר ועדה משנת

יו"ר משנת 2006
מדען ,מכון ויצמן
**פרופ' י .ירדן
2006
מדען ,האוניברסיטה העברית
ד"ר ד .אנגלברג
2007
**ד"ר נועה בן-ברוך אונקולוגיה ,קפלן
2008
פרופ' מ .בן-הרוש המטו-אונקולוגיה ילדים ,רמב"ם
2010
אונקולוגיה ,שערי צדק
פרופ' א .גביזון
2010
כירורגיה ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2010
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .גפרית
**פרופ' א .גילבר פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה,
2008
שירותי בריאות כללית
2002
**פרופ' מ .הורביץ מדענית ,אוניברסיטת ת"א
2003
פרופ' י .וולדבסקי אונקולוגיה ,הדסה ע"כ והטכניון
מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה,
פרופ' א .ליבנה
2010
אוניברסיטת בן-גוריון
2006
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
2006
מדען ,אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' א .ניר
2006
קלינאי ,מדען ,הדסה ע"כ
ד"ר א .פיקרסקי
**פרופ' ב .שרדני לשכת המדען הראשי ,משרד הבריאות 2009
2007
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה ,שיבא ונציגת ציבור
2005
אונקולוגיה,שיבא
פרופ' ר .קטן
2009
אפידימיולוג ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
2005
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

תת-ועדת מחקר לנושאים פסיכו-אונקולוגים
חבר ועדה משנת

**פרופ' א .גילבר
**ד"ר נ .בן-ברוך
ד"ר ש .ויין
פרופ' מ .כהן
ד"ר ש .פרי
פרופ' ב .קאופמן

פסיכואונקולוגיה ,מרפאת לין חיפה ,שב"כ יו"ר2008-
2007
אונקולוגיה ,קפלן
ראש היחידה לטיפול פליאטיבי,
2010
מרכז דוידוף
2004
עבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה
2004
עבודה סוציאלית ,רבין
2007
אונקולוגית ,שיבא ונציגת ציבור

ועדת השתלמויות חו"ל
חבר ועדה משנת

יו"ר 2006 -
אונקולוגיה ,מאיר
**פרופ' ב .קליין
2009
אורולוגיה ,רבין
פרופ' ז' .בניאל
2000
גינקואונקולוגיה,שערי צדק
**פרופ' ע .בלר
2006
מפקחת סיעוד ,אונקולוגיה ,שיבא
גב' ש .בן -עמי
2008
חוקר ,כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א ,יו"ר האיגוד
2008
לאונקולוגיה
2002
אונקולוגיה ,אסף הרופא
**פרופ' א .סלע
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות 2010
ד"ר א .שלמון
2002
עבודה סוציאלית ,רבין
**ד"ר ש .פרי
2010
פרופ' א .צ'רניאק כירורגיה ,שיבא
2006
פרופ' י .קפלושניק אונקולוגיית ילדים ,סורוקה

ועדת ביקורת ומאזן
חבר ועדה משנת

פרופ' י .אורגלר
גב' א .זוכוביצקי
**ד"ר ז .יוסף
ד"ר ד .יריב
**מר ד .לויתן
מר נ .גור
פרופ' א .עופר
מר י .שחק

יו"ר דירקטוריון הבורסה לשעבר
רו"ח ,מנכ"ל חברה
אייפקס
בנק ישראל
מנהל חברות
איש ציבור
אוניברסיטת ת"א
רו"ח

יו"ר1993-
2003
2001
2005
2002
2001
2006
2005

ועדת השקעות
חבר ועדה משנת

פרופ' ר .אלדור
מר י .טויטש
**ד"ר ז .יוסף
מר ע .ספיר
פרופ' א .עופר
מר צ .הופמן
מר ש .פרמינגר

המרכז הבינתחומי הרצליה
אי.בי.אי
אייפקס
יו"ר מעלות
אוניברסיטת ת"א
כלכלן
מנכ"ל גאון אחזקות לשעבר

יו"ר2000-
2005
2002
2000
2005
2009
2010

ועדה מייעצת למסרטנים
חבר ועדה משנת

ד"ר י .שחם
גב' ר .אשכנזי

מומחית למסרטנים,רופאה ראשית של שירות
 ,1994יו"ר  -משנת 2002
עובדי המדינה
2003
משרד החקלאות
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ד"ר מ .ברחנא
ד"ר ש .ברנר
ד"ר ס .גלברג
פרופ' א .גרוטו
ד"ר א .וינר
ד"ר ר .ורסנו
גב' ד .כהן
פרופ' י .כהן
מגר' י .כץ
מר מ .לויטה
ד"ר ע .לוינגר
ד"ר ל .קינן-בוקר
פרופ' י .לרמן
ד"ר א .מצנר
ד"ר א .נאמן
אינג' צ .ענבי
ד"ר ל .פושנוי
מר א .פרדו
ד"ר א .פריאל
ד"ר ש .קנדל
פרופ' י .ריבק
פרופ' ת.שוחט
פרופ' ט .שלזינגר
ד"ר א .שטרן
*ד"ר ס .נתניהו

יח' לרישום סרטן במשרד הבריאות לשעבר 2003
1990
יועץ בנושא איכות ובריאות הסביבה
ראש אגף קרינה ורעש ,המשרד להגנת
2008
הסביבה
ראש שירותי בריאות הציבור ,משרד
2008
הבריאות
2004
רמב"ם
2004
שירותי מזון ותזונה ,מ .הבריאות
1999
משרד הבריאות
2003
אונקולוג
רוקח מחוזי ,מחוז השפלה ,משרד
2004
הבריאות
1995
פיזיקאי,סוראסקי ת"א
2004
פיזיקאי ,בי"ח הדסה ע"כ
2009
סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
ראש המרכז לרפואה תעסוקתית,
2002
שרותי בריאות כללית
ראש תחום מדע ,לשכת מדען,
2009
המשרד להגנת הסביבה
1995
מומחה קרינה
1998
מומחית לאבק מזיק
2006
רופאה ראשית ,משרד התמ"ת
1998
מרכז לאיכות הסביבה
2004
אוניברסיטת בן-גוריון
2002
שדות אלקטרו-מגנטיים ,נחל שורק
ראש המכון הארצי לבריאות תעסוקתית 1991
2009
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
1987
פיזיקה גרעינית ,נחל שורק
1998
מכון גרטנר
מדענית ראשית ,המשרד להגנת הסביבה 2011

ועדות עדכון
עור

ד"ר ר .וולף
ד"ר א .וינקלר
ד"ר א .חודק
ד"ר מ .לוטם
ד"ר ד .מימוני
מגר' א .מרום
ד"ר נ .נתנזון
ד"ר ד .עדאל
ד"ר פ .פלדמן
ד"ר י .פפו
ד"ר י .צילינסקי
פרופ' ל .רוזנברג
פרופ' י .שכטר
*ד"ר מ .לנדאו
*ד"ר א .סקופ

ד"ר פ .פבלוצקי
ד"ר א .אבינוח
פרופ' א .אינגבר
ד"ר י .אלקלעי
פרופ' ח .גוטמן
פרופ' ר .ברגמן
ד"ר ל .גלעד

דרמטולוגיה ,שיבא  -מתאם
פתולוגיה ,וולפסון
דרמטולוגיה ,הדסה ע"כ
דרמטולוגיה ,מכבי שירותי בריאות,
יו"ר האיגוד לדרמטולוגיה
כירורגיה ,רבין
דרמטולוגיה ,רמב"ם
דרמטולוגיה ,הדסה
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2001
2009
2001
2007

2004
2005
2009
2004
2001
2001
2002
2001
2012
2012

ריאות
הצטרפות

מכון ריאות ,שיבא  -מתאם
ד"ר מ .קרופסקי
אונקולוגיה ,רבין
ד"ר א .אלון
מכון ריאות ,קפלן
פרופ' א .אלירז
מכון ריאות ,שיבא
ד"ר י .בן-דב
אונקולוגיה ,מאיר
ד"ר מ .גוטפריד
כירורגית חזה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .יזהר
פרופ' בן-עמי סלע מכון לכימיה פתולוגית ,שיבא
ריאות ,רמב"ם
ד"ר ל .בסט
פרופ' ע.מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
כירורגית חזה ,רבין
ד"ר מ .סאוטה
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .סיחון
ריאות ,רבין
פרופ' מ .קרמר
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ד .שחם

2003
2009
2001
2001
2005
2009
2004
2001
2008
2009
2001
2001
2001

מערכת העיכול

הצטרפות

2004
2001

דרמטולוגיה ,בי"ח קפלן
יו"ר האיגוד לכירורגיה פלסטית
דרמטולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
רבין
ע .בכיר למנהלת אגף הרוקחות,
משרד הבריאות
דרמטולוגיה ,שיבא
דרמטולוגיה ,רבין
דרמטולוגית ,שירותי בריאות כללית
כירורגיה ,אסף הרופא
פלסטיקה ,שיבא
פלסטיקה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
עור ,וולפסון
עור ,שיבא

2005
2007
2001
2001
2006

הצטרפות

ד"ר א .בני
פרופ' ג .אמיר
ד"ר י .אילן
פרופ' נ .ארבר
ד"ר ע .בנימינוב
ד"ר ב .ברנר
פרופ' פ .גרייף

אונקולוגיה ,רמב"ם  -מתאם
פתולוגיה דרכי העיכול ,הדסה ע"כ
פנימית ,הדסה ע"כ
גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
הדמיית מערכת עיכול ,מאיר
אונקולוגיה ,רבין
כירורגיה ,רבין

2001
2009
2001
2005
2009
2005
2001

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .הוברט
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר נ .וולך
גסטרואנטרולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר י .זיו
גסטרואנטרולוגיה ,רבין
פרופ' י .ניב
גסטרואנטרולוגיה ,הלל יפה
פרופ' צ .פיירמן
אונקו-גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אחות סטומה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .ציפרשטיין
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
כירורג ,קפלן
פרופ' ח .קשתן
כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .רבאו
פרופ' א .ריבקינד כירורגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,שיבא
פרופ' ע .שני
פרופ' ש .שניבאום כירורגיה ,סוראסקי ת"א,
יו"ר האיגוד לכירורגיה אונקולוגית

2001
2006
2004
2001
2001
2001
2001
2005
2005
2001
2005
2006
2001

שד
הצטרפות

2001
אונקולוגיה ,קפלן  -מתאמת
ד"ר נ .בן-ברוך
כירורגיה ,קפלן ,יו"ר החברה למחלות שד 2006
ד"ר ת .אלוייס
2012
אונקולוגית רדיותרפיה ,שיבא
*ד"ר מ .בן דוד
2012
כירורגיה פלסטית ,סוראסקי ת"א
*ד"ר י .ברנע
2001
כירורגיה  ,רבין
פרופ' ח .גוטמן
2004
אונקולוגיה ,נהריה
ד"ר ה .גולדברג
2008
כירורגיה ,רמב"ם
ד"ר ד .הרשקו
2007
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר א .וינקלר
2003
ד"ר נ .זיגלמן-דניאלי אונקולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
2004
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר א .ניסן
2007
כירורגיה ,סורוקה וקופ"ח לאומית
ד"ר ו .כץ
2012
כירורגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .כרמון
2012
אונקולוגית ,דוידוף
ד"ר ר .ירושלמי
2001
רדיולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
2001
אונקולוגיה ,אסף הרופא
ד"ר א .עברון
2006
פיזיותרפיה ,סוראסקי ת"א
גב' ר .פלג
2004
כירורגיה ,שיבא
פרופ' מ .פפא
2008
אונקולוגיה ,רמב"ם
ד"ר ג' .פריד
2001
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ת .פרץ
2001
פרופ' ב .קאופמן אונקולוגיה,שיבא
2001
אחות שד ,הדסה ע"כ
ד"ר א .קדמון
2001
כירורגיה ,סורוקה
ד"ר מ .קורץ
2001
אונקולוגיה ,מאיר
פרופ' ב .קליין
2002
כירורגיה פלסטית ,שיבא
ד"ר ח .קפלן
2002
פתולוגיה ,רמב"ם
פרופ' מ .קרנר

ד"ר ש .ריזל
גב' ד .שדה-טסה
ד"ר י .שטדלר

אונקולוגיה ,רבין
עבודה סוציאלית ,סוראסקי ת"א
כירורגיה ,סוראסקי ת"א

2009
2001
2001

אורולוגיה
הצטרפות

פרופ' ע .נתיב
פרופ' ג' .בניאל
ד"ר ב .רענן
ד"ר א .גז
ד"ר מ .ויגודה
ד"ר י .חן
ד"ר א .ליבוביץ
פרופ' א .לינדנר
גב' א .מורג
פרופ' ח .מצקין
ד"ר א .נוימן
פרופ' א .סלע
פרופ' ד .פודה
ד"ר א .רוזנבאום
פרופ' י .רמון
פרופ' א .קוטן

אורולוגיה ,בני ציון  -מתאם
אורולוגיה ,בלינסון (דוידוף)
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורולוגיה ,בי"ח מאיר
אורולוגיה ,אסף הרופא
סיעוד ,שיבא
אורולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,אסף הרופא
אורולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רבין
אורולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם

2001
2008
2002
2009
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2004
2001

נוירו-אונקולוגיה
הצטרפות

נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .בוקשטיין
נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ד .בלומנטל
אונקולוגיה ,העמק
ד"ר ד .לובן
נוירולוגיה ,רבין
ד"ר ש .מימון
נוירו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פרופ' ט .סיגל
עבודה סוציאלית ,שיבא
גב' ר .סיט
שירות סוציאלי ,נוירוכירורגיה ילדים,
עו"ס א .פרידמן
סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
ד"ר ר .פפר
ד"ר צ .צוק-שינה נוירו-אונקולוגיה ,רמב"ם
פרופ' צ .רפפורט נוירו-כירורגיה ,רבין
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ילדים ,סוראסקי ת"א
נוירו-כירורגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' צ .רם
נוירופסיכולוגיה ,האגודה למלחמה בסרטן
ד"ר מ .שדה
נוירו-כירורגיה ,שיבא
ד"ר ר .שפיגלמן
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2008
2008
2002
2002
2001
2001
2001
2002
2001
2009
2001
2001
2002
2001

ילדים
הצטרפות

המטו-אונקולוגית ילדים ,שניידר  -מתאם
ד"ר י .יניב
המטו-אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
ד"ר ר .אלחסיד
סיעוד ,שניידר
גב' א .בוכוול
פרופ' מ .בן-הרוש אונקולוגית ילדים ,רמב"ם
אחות אחראית טיפול פליאטיבי ,שיבא
גב' ד .גרבלר
אונקולוגית ילדים ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .וינטרוב
נוירו-כירורגיה ,שניידר
ד"ר מ .מיכוביץ'
אורטופדיה אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
רדיותרפיה ילדים ,רבין
פרופ' א .פניג
פרופ' ש .קונסטנטיני נוירו-אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .קפלושניק המטו-אונקולוגית ילדים ,סורוקה
המטו-אונקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ג .רכבי
אנקולוגית ילדים ,שיבא
פרופ' ע .תורן
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
ד"ר נ .רמו
נוירו-פסיכולוגיה ילדים ,אגודה
ד"ר מ .שדה
למלחמה בסרטן

2001
2009
2001
2001
2002
2002
2001
2001
2009
2001
2002
2001
2004
2002
2001

טיפול פליאטיבי
הצטרפות

גב' ש .בן-עמי
ד"ר א .איזנברג
ד"ר ג .בר סלע
ד"ר פ .ברק
ד"ר ש .ויין
ד"ר א .ולר
ד"ר י .זינגר
ד"ר ש .פרי
ד"ר נ .צ'רני
פרופ' ר .קטן
פרופ' פ .שוורצמן

סיעוד אונקולוגי ,שיבא  -מתאמת
מרפאת כאב ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,ברזילי
שירות פליאטיבי ,רבין
הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן
הוספיס בית ,באר-שבע
שירות סוציאלי ,רבין
מרפאת כאב ,שערי צדק
אונקולוגיה ,שיבא
רפואת המשפחה אוניברסיטת בן-גוריון

2001
2004
2004
2001
2009
2001
2002
2001
2001
2001
2001

גניקו-אונקולוגיה
הצטרפות

ד"ר ש .ריזל
פרופ' ע .בלר
פרופ' ג .בן-ברוך
ד"ר ד .גריסרו
גב' ז .דובדבני
פרופ' א .כהן

אונקולוגיה ,רבין  -מתאמת
גניקו-אונקולוגיה ,שערי צדק
גניקו-אונקולוגיה ,שיבא
גניקולוג ,סוראסקי ת"א
סיעוד (פנסיה)
גניקולוג ,מאיר

92

2001
2008
2001
2007
2001
2005

ד"ר ח .לבבי
ד"ר ע .לביא
ד"ר ט .לוי
פרופ' א .לוי-להד
פרופ' ד .מאירוב
ד"ר ת .ספרא
ד"ר ר .פפר
ד"ר ע .פישמן
פרופ' א .פניג

גניקו-אונקולוגיה ,רבין
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה
גניקו-אונקולוגיה ,וולפסון
גנטיקה ,שערי צדק
גניקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
יו"ר האיגוד לגניקו-אונקולוגיה לשעבר
אונקולוגיה ,רבין

2004
2007
2001
2001
2001
2007
2001
2001
2001

גנטיקה וביומרקרים
הצטרפות

פתולוגיה ,סורוקה  -מתאם
ד"ר ש .ארגוב
ד"ר א .אור-אורטרגר גנטיקה ,סוראסקי ת"א
גנטיקה ,סורוקה
ד"ר א .בירק
מעב' אונקולוגית ,הדסה ע"כ
ד"ר ו .ברק
ד"ר ר .גרשוני-ברוך גנטיקה ,רמב"ם
פרופ' א .לוי-להד גנטיקה ,שערי צדק
גסטרואנטרולוגיה ,שיבא
ד"ר א .פידר
פתולוגיה ,רבין
ד"ר מ .פיינמסר
גנטיקה ,שיבא
פרופ' א .פרידמן
אונקולוג ,שיבא
פרופ' ר .קטן
גנטיקה ,הדסה ע"כ
ד"ר מ .שגיא
גנטיקה ,רבין
פרופ' מ .שוחט

2001
2001
2001
2001
2001
2004
2002
2009
2004
2005
2001
2001

תרופות
הצטרפות

פרופ' א .גביזון
פרופ' ד .אדרקה
פרופ' נ .חיים
ד"ר ט .טישלר
פרופ' א .ליבנה
פרופ' א .סולקס
פרופ' מ .ענבר
פרופ' ס .שטמר
פרופ' ע .שני

אונקולוגיה ,שערי-צדק  -מתאם
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,רבין
מיקרוביולוגיה ,אוניברסיטת בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2004
2001
2001
2001
2001
2001
2009
2001

המטו-אונקולוגיה
הצטרפות

פרופ' ד .בן-יהודה
פרופ' י .אור
ד"ר ר .אפלבוים

המטולוגיה ,הדסה ע"כ  -מתאמת
המטולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,רמב"ם

2001
2008
2001

המטו-אונקולוגית ילדים ,וולפסון
פרופ' ע .באלין
אונקולוגיה ,סורוקה
פרופ' י .כהן
המטולוג ,סורוקה
ד"ר א .לוי
פרופ' מ .מיטלמן פנימית ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,שיבא
פרופ' א .נגלר
פרופ' מ .פרוקוצ'ימר המטולוגיה ,רבין
פרופ' א .נפרסטק המטולוגיה ,סוראסקי ת"א
המטולוגיה ,רמב"ם
פרופ' י .רואו
המטולוגיה ,רבין
ד"ר פ .רענני
פרופ' ע .שפילברג המטולוגיה ,רבין

2001
2001
2007
2003
2004
2004
2001
2007
2001

רדיותרפיה

פרופ' ר .פיינמסר
פרופ' ד .פליס
גב' פ .קורנברוט

פסיכו-אונקולוגיה
הצטרפות

גב' ר .אברמוב
פרופ' ל .ביידר
ד"ר מ .בראון
פרופ' ר .יעקובי
ד"ר מ .כהן
פרופ' ש .כרמל

הצטרפות

פרופ' א .קוטן
ד"ר ר .בר-דרומא
ד"ר א .גז
ד"ר מ .ויגודה
פרופ' י .כהן
ד"ר ק .לברנקוף
ד"ר צ .סיימון
פרופ' ב .קורן
ד"ר ס .פיירמן
פרופ' א .פניג
ד"ר ר .פפר

אונקולוגיה ,רמב"ם  -מתאם
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,סורוקה
אונקולוגיה ,רבין
אונקולוגיה ,שיבא

2001
2001
2009
2001
2001
2009
2009
2004
2001
2001
2001

אורתופדיה
הצטרפות

אורתופדיה ,רבין
ד"ר נ .אוחנה
אורותופדיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .ביקלס
אורתופדיה ,רמב"ם
ד"ר נ .מאושר
אורתופדיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר ג .מוזס
אורתופדיה-אונקולוגית ,סוראסקי ת"א
פרופ' י .מלר
פרופ' ע .מרימסקי אונקולוגיה ,סוראסקי ת"א
אורתופדיה ,רבין
פרופ' מ .סלעי
אורתופדיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ע .פייזר

2009
2007
2002
2002
2002
2002
2002
2009

2002
א.א ג ,.רבין
2002
א.א.ג ,.סוראסקי ת"א
שיקום הדיבור ,האגודה למלחמה בסרטן 2001

ד"ר ש .פרי

שירות סוציאלי ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
פסיכו-אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
חוג לפסיכולוגיה ,אוני' ת"א
אונקולוגיה ,רמב"ם
המרכז הרב-תחומי לחקר הזקנה,
אוני' בן-גוריון
אונקולוגיה ,רבין

2002
2002
2007
2002
2004
2002
2002

הדמיה
הצטרפות

רפואה גרעינית ,רמב"ם  -מתאם
פרופ' א .ישראל
פרופ' ע .אבן-ספיר רפואה גרעינית ,סוראסקי ת"א
הדמיה ,רמב"ם
ד"ר א .אנג'ל
הדמיה ,מכון מור מאר
ד"ר י .בר-זיו
הדמיה ,הדסה ע"כ
פרופ' מ .גומורי
ד"ר א .גורפשטיין הדמיה ,רבין
רפואה גרעינית ,רבין
ד"ר ד .גרושר
הדמיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' מ .גרייף
הדמיה ,רבין
ד"ר מ .כהן
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר א .משעני
הדמיה ,הדסה ע"כ
ד"ר ת .סלע
יח' ממוגרפיה ,סוראסקי ת"א
ד"ר פ .ספרבר
ד"ר מ .סקלייר-לוי הדמיה ,שיבא
רפואה גרעינית ,הדסה ע"כ
ד"ר י .קראוס
הדמיה ,מכבי שירותי בריאות
ד"ר מ .רוזין
הדמיה ,מאיר
ד"ר מ .שפירא

2002
2002
2004
2008
2002
2009
2009
2004
2009
2009
2009
2004
2008
2002
2009
2004

רפואה משלימה
הצטרפות

אף אוזן גרון
הצטרפות

פרופ' ד .אופיר
ד"ר מ .ליטנר
ד"ר ג .מהרשק
ד"ר ה .סלע

א .א .ג ,.מאיר
אוניברסיטת ת"א
אונקולוגיה ,רבין (השרון)
א.א.ג ,.הדסה ע"כ

2002
2005
2002
2002

ד"ר ע .כספי
פרופ' א .רובינזון
ד"ר נ .אסנה
פרופ' ד .אדרקה
ד"ר ג .בר-סלע
ד"ר ל .גולדשטיין

רפואה משלימה ,מרכז דוידוף  -מתאם
יו"ר האגודה למלחמה בסרטן
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
אונקולוגיה ,שיבא
אונקולוגיה ,רמב"ם
פרמקולוגיה ,העמק
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2006

2002
2004
2008

ד"ר י .זיו-נר
ד"ר ש .לב-ארי
ד"ר י .מיימון
פרופ' ש .פינטוב
ד"ר מ .פרנקל
פרופ' א .קוטן
פרופ' ר .קטן
ד"ר נ .שיינמן
ד"ר א .שיף
ד"ר ל .שכטר

רפואה משלימה ,שיבא
מחקרים ברפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,סוראסקי ת"א
רפואה משלימה ,אסף הרופא
רפואה משלימה ,קופ"ח כללית
אונקולוגיה ,רמב"ם
אונקולוגיה ,שיבא
רפואה משלימה
פנימית ,בני ציון
"מכבי טבעי" ,קופ"ח מכבי

2002
2008
2008
2002
2012
2002
2002
2002
2007
2002

מניעת סרטן
הצטרפות

גסטרואנטרולוגיה ,סוראסקי ת"א
פרופ' נ .ארבר
מומחה לרפואת ספורט ,אוניברסיטת ת"א
ד"ר א .בר-זיו
ספורט ,קופ"ח מאוחדת
ד"ר י .ירום
מומחה לרפואת ספורט ותזונה
מר י .קרני
דיאטן ,מכון וינגייט
מר י .להב
ד"ר ל .קינן-בוקר סגנית מנהלת המרכז לבקרת מחלות
פרופ' נ .קונסטנטיני רפואת ספורט ,הדסה ע"כ
דיאטנית ,סוראסקי ת"א
גב' א .רז
רפואת הקהילה ואפידמיולוגיה ,כרמל
פרופ' ג .רנרט
מנהלת המרכז הארצי לבקרת מחלות
פרופ' ת.שוחט
דיאטנית
ד"ר נ .שפירא

2004
2008
2004
2008
2004
2009
2008
2004
2004
2009
2004

אנדוקרינולוגיה
הצטרפות

ד"ר א .שלמון
ד"ר ס .גרוזינסקי
פרופ' ד .גרוס
פרופ' צ .דיקשטיין

אונקולוגיה ,הדסה ע"כ ומשרד הבריאות
אנדוקרינולוגיה ,רבין
אנדוקרינולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,בני ציון
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2008
2008
2008
2005

ד"ר ת .הורן
ד"ר מ .וויס
פרופ' ג' .זידאן
ד"ר א .כהן
ד"ר א .ליאל
ד"ר ש .מכליס
ד"ר מ .מלול
ד"ר ב .עוזיאלי
פרופ' נ .שטרן

רפואה גרעינית ,אסף הרופא
אנדוקרינולוגיה ,אסף הרופא
אונקולוגיה ,זיו
אנדוקרינולוגיה ,שיבא
אנדוקרינולוגיה ,סורוקה
רפואה גרעינית ,רבין
איזוטופים ,מאיר
אונקולוגיה ,הדסה ע"כ
אנדוקרינולוגיה ,סוראסקי ת"א

קסלמן & קסלמן  -רו"ח
ש .דולינסקי ,מבקר פנים

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

יועצים

יועצים בהתנדבות
ע .בן כוכב ז"ל ,יועץ מחשוב
עו"ד י .חורש ,יועץ משפטי ,משרד ש .הורביץ ושות'
מ .כידון ,מ .תאומים  ,BBDO -יעוץ ויישום קשרי תקשורת ,פרסום ומדיה
א .שץ ,א .זהבי  SEO -ישראל ,יעוץ בקידום ושיווק אתרים באינטרנט

הנהלה ומנהלי מחלקות
מ .זיו ,מנכ"ל
מ .בן חיים ,חשב
ס .קסוטו ,רכזת ועדות ופרויקטים
ע .פלג-אולבסקי ,דוברת ומנהלת מחלקת הסברה
ר .בליסטרא ,מנהל מחלקת סניפים ורמ"ט הקש בדלת
ר .קלמפרר ,מנהלת מחלקת שיווק ושיתופי פעולה
עו"ס א .שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה
ר .עידן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
א .דוד ,מנהל מחלקת משק
י .חובב ,אחראי שירות מערכות מידע

האגודה למלחמה בסרטן
רשימת הסניפים
משרד ראשי

בית מטי  -לזכרה של מטילדה רקנאטי ז"ל
גבעתיים ,רח' רביבים  ,7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טל ,03-5721616 :פקס03-5719578 :
מטה הסניפים ו"הקש בדלת"
מנהלת מחלקת סניפים ומבצע "הקש בדלת"  -גב' רבקה בליסטרא
גבעתיים ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .מיקוד 53103
טלפון ,03-5721699 :פקס03-5732327 :

סניפי הצפון

מנהל סניפי הצפון  -מר צביקה בירן ,חיפה
טל04-8511715 ,04-8511712 :
 ,04-8511717פקס04-8511716 :

המגזר הערבי בצפון

מנהל פעילות האגודה למלחמה בסרטן בחברה הערבית  -מר פאתן גטאס
בית החולים האיטלקי מרכז בריאות האישה ת.ד 20064 .נצרת 16410
טל 04-6550655 .פקסימיליה 04-6467507

אבן יהודה

יו"ר  -גב' שוש גרנות
מועדון ויצ"ו ,המייסדים 56
ימי פעילות :ד'11:00-13:00 :
טל09-8997430 .

אום אל פאחם

מר אחמד רג'א מחאמיד
עירית אום אל פחם ,שכונת מחאג'נה ליד הדואר  ,ת.ד1112 :
טלפקס04-6310128 :

אור עקיבא

רכזת -גב' אורנה גובר

אופקים

יו"ר  -מר רפי בטיטו
רח' הרב קוק ,מקלט מס' 13
טל ,08-9925560 .נייד052-2965604 :

אשדוד

יו"ר  -מר משה בנאי
ת.ד 5061 .רח' ויצמן פינת בן צבי ,רובע ד'
ימי פעילות :א'  ,ד' 10:00-13:00 :אחה"צ 17:00-19:00
טל ,08-8563863 :נייד 050-7813625 :
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אשקלון

יו"ר  -מר שמעון זיו
מתנ"ס ברנע ,הר כנען 20
טל08-6842838 .

באר שבע

יו"ר  -מר אריה קליינמן ,רכזת  -גב' יעל קוזיול
בית אביסרור ,רח' בן צבי 7
טל ,08-6271228 :פקס08-6286003 :

בית שאן

יו"ר  -גב' רחל בטיטו ,רכזת  -גב' חנה דדון
עמותת הגיל השלישי ,רח' ירושלים הבירה  2ת.ד643 .
שעות וימי פעילות :יום א'  12:00-10:00יום ג' 18:30-16:30
טל04-6060338 .

בית שמש

רכזת  -גב' נטליה בוצ'כניקוב
בית דיור לקשיש המשלט ,39
טל050-2122110 .

בת ים

יו"ר – גב' יהודית מנצור
שד' העצמאות  51א' דירה 2
נייד 054-6203660 :

גבעתיים

יו"ר  -גב' דליה סולקין
רח' ויצמן  ,47מיקוד 53372
שעות וימי פעילות :יום ג' 10:00-14:00
טל03-5712606 :

דימונה

יו"ר  -מר אברהם אזרזר
ת.ד 429 .ליד קופת חולים ד'
טל08-6551658 :

הוד השרון

יו"ר  -גב' אריאלה צדיק
בית ספר שילה ,רח' אסירי ציון 1
שעות וימי פעילות :יום ב' בתאום טלפוני
טל054-4490535 .

הרצליה

יו"ר  -מר שלמה ברקמן
רח' פינסקר 5
טל09-9542168 .

זכרון יעקב

יו"ר  -גב' שרה סמסונוב
בית התשבי ,רח' הנדיב מרכז המושבה
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-19:00
טל04-6398958 .
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חדרה

יו"ר – גב' רבקה קרן ,רכזת  -גב' שוש קריצ'מן
בנין ההנהלה הציונית ,רח' הבנים  , 7חדרה
ימי קבלת קהל :יום ג' 10:00-12:00
טל' 04-6303810/1

חולון

יו"ר – גב' יונה אלון
רח' עין יהב 4
טל03-5033122 :

חיפה

יו"ר  -מר בני ברנשטוק ,רכזת  -גב' נעמי כפרי
בית אהרון רוזנפלד ,רחוב אהרון רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
טל04-8511715 ,04-8511712 :
 ,04-8511717פקס04-8511716 :

חצור הגלילית

יו"ר -גב' ענת סוויסה

טבריה

יו"ר  -גב' דליה קוקוש סלוצקי
לשכת הבריאות המחוזית ,רח' אלחדיף ( 40ת.ד)639.
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טל04-6792579 .

טירת כרמל

רכזת – גב' סילבי כהן
טל052-5273311 .

יקנעם עלית

יו"ר  -ויקטור מורד
בנין המועצה המקומית,רח' התמר יקנעם עילית
שעות פעילות:יום ב'  18:00 - 16:30בתיאום מראש
טל04-9596041 :

ירושלים

יו"ר  -עו"ד אתיה שמחה ,רכזת – גב' פנינה צור
מרכז הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד" ע"ש ישראל יעקב ולילה אלתר
משרדי האגודה בירושלים ע"ש יצחק קוקיא
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות
טל , 02-6256721,02-6233599 :פקס02-6256497 :

כפר יונה

יו"ר  -גב' ישראלה רוזן
רח' רמב"ם  ,9בניין פיקוח ומשטרה
טל09-8942499 ,052-4455005 .

כפר יאסיף

רכזת  -גב' מרים קריאני

כפר סבא

יו"ר -מר מתי פז ,רכזת  -גב' חוה צרויה
רח זאב גלר 4
טל ,09-7603795 .פקס09-7453284 .
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כרמיאל

יו"ר  -גב' אבלין דסה
מרכז הילה ,רח' הגליל 63
שעות פתיחה :יום א'  ,13:00-15:00יום ג'  13:00-15:00בשפה רוסית.
יום ב'  , 10:00-12:00יום ג' 10:00-12:00
טל04-9081491 :

מג'אר

רכז  -מר עאטף עבד
כביש ראשי בניין פוארסי ,ת.ד419 .
טל04-6782442 :

מגדל העמק

יו"ר – מר ישראל ועקנין ,רכזת  -גב' אורנה אמיתן
רח' נופר  ,3שכונת נוף העמק
שעות וימי פעילות (בתאום מראש) :יום ג' 19:00-17:00
טל04-6440254 .

מודיעין

יו"ר – גב' שולה זק
קניון עזריאלי מודיעין ,לב העיר 2
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טל054-8044694 .

מעלה אדומים

יו"ר – גב' גילה שמואלי
כיכר קדם
טל02-5902643 .

מעלות כפר ורדים

יו"ר  -מר רפי ויצמן
המועצה המקומית כפר ורדים ,מחלקת רווחה ,הלוטם 3
שעות וימי פעילות :יום ד' 17:00-19:00
טל 04-9977143 .שלוחה 112

נהריה
נצרת

יו"ר  -גב' וייס מרילה
שכונה מזרחית רח'  4055/5אחרי בי"ס אורט
טל04-6014991 :

נצרת עלית

יו"ר – מר אלכס גדלקין
שעות וימי פעילות :יום ג'  ,16:00-18:00 , 09:00-12:00יום ה' 16:30-18:00
דרך העמק ( 4גן ילדים "ליבנה לשעבר")
טל ,052-4732331 :טל04-6470019 :

נתניה

רכזת – גב' דינה רוטשילד
רח' רמז  13קומה 8
טל ,09-8344268 :פקס09-8846279 :

סחנין

רכז  -מר תופיק חלאילה
שכ' צפונית בית המתנדב
טל054-7602230 ,04-6743496 .
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עילבון

ד"ר חנא מועלם
טל  , 04-6782562 .בתוך המועצה המקומית.

עכו

יו"ר  -גב' סוניה שקד
מתנ"ס  -בית קדם רח' פנקס 12
טלפון 052-2819979 ,04-9916698
ימי קבלת קהל :ב' ו ד' בין השעות  16.00עד 18.30

עפולה

יו"ר  -מר אהרון יוסף
בית פוזנק ,עליית הנוער  ,12גבעת המורה
שעות וימי פעילות :יום ב' 10:00-12:00
טל04-6401545 .

ערד

יו"ר – ד"ר דני שור ,רכזת  -תרזה מרגליות-גולדמן
רח' חן  12/6ת.ד523 .
טל08-9958810 ,052-3595925 :

פרדס חנה  /כרכור

מר דוד וגברת אסתר מאיר

פתח תקוה

יו"ר – עו"ד רבקה הלר
לשכת הבריאות ,רח' אחד העם  31קומה ב'
טל03-9319964 :

צפת

יו"ר – גב' שולמית גנון
מתנ"ס ע"ש בלום אלפסה ,רח' הרצל
שעות וימי פעילות :יום א' 10:00-12:00
טל04-6827947 .

קריית אונו

מתנדבת  -גב' צביה האוז ,טל054-3050356 :

קריית אתא

יו"ר – גב' בת שבע יהב
טל052-2375804 .

קריית ביאליק

יו"ר – מר סמי בניסטי ,רכזת – גב' מירי קלמפנר
בית "מקום חם בלב" ( -בית המתנדב)
רח' הפלמ"ח 51
שעות וימי פעילות ,16:30-18:30 :בימי ד' בתיאום מראש 16:30-19:30
טל' 04-8691437

קריית גת

יו"ר – מר שלום מלכה
עיריית קריית גת המח' להתנדבות ,כיכר פז
טל08-6874611 .

קריית חיים

יו"ר – גב' שרה מורגנשטרן
טל04-8726903 .
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קריית טבעון

יו"ר – מר אורי בנגר ,רכזים  -משה ואילנה שמואלי

קריית ים

יו"ר – גב' ברכה ארז
טל052-3901846 .

קריית מוצקין

יו"ר  -גב' סאלי כץ
מתנ"ס בן גוריון ,שד' בן גוריון 76
שעות וימי פעילות :יום ג' 17:00-20:00
טל04-8732161 .
יו"ר – גב' סילבי פרטוק
מרכז "תקוותנו"  -רח' טרומפלדור 32
טל 04-8573045 .פעילות יום א' 16:00-18:00

ראש העין

יו"ר  -מר אברהם פורת

ראשון לציון

יו"ר – גב' רות אברמוביץ
רח' בית העולה אגוזי 1
טל03-9565506 :

רחובות

יו"ר – מר מוטי ברק
רח' סמילנסקי 7
טל08-9495806 :

רמלה

יו"ר  -גב' רחל הראל
רח' הקישון  10באר יעקב
נייד052-2210420 .

רמת גן

רכזת – גב' טובה בר
רח' קריניצי  5מיקוד 52543
טל03-6724727 :

רמת הגולן – קצרין

רכזת – גב' ליאורה חיסתוי

רמת השרון

יו"ר  -גב' חוה נבות ,רכזת – גב' דרורה אפרת
טל( 03-5475640 :גב' חוה נבות)( 09-9547913 ,גב' דרורה אפרת)

רעננה

יו"ר – גב' אורה שני
טל ,09-7745992 :נייד052-8656505 :

תל אביב

רכזת – גב' מלכה צור
טל ,03-5721642 :פקס03-5717100 :

קריית שמונה
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